Περιγραφή Υπηρεσιών
IBM Graph for Bluemix
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών ή των Όρων
Χρήσης του IBM Bluemix, ανάλογα με την περίπτωση.

1.

Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud
To IBM Graph είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης βάσης δεδομένων γραφημάτων για την
αποθήκευση και αναζήτηση σημείων δεδομένων, των συνδέσεών τους και των ιδιοτήτων τους. Το IBM
Graph προσφέρει ένα API που είναι συμβατό με το Apache TinkerPop3 και επιτρέπει την άμεση
συνεργασία με την εφαρμογή Bluemix του Πελάτη. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
δημιουργία μηχανισμών προτάσεων (recommendation engines), την ανάλυση κοινωνικών δικτύων και την
ανίχνευση απάτης.

2.

Δικαιώματα και Τιμολόγηση

2.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Η Υπηρεσία Cloud προσφέρεται σύμφωνα με το (τα) ακόλουθο(-α) μετρικό(-ά) σύστημα(τα) χρέωσης:
α.

Gigabytes ανά Μήνα (Gigabyte-Month) – Ένα Gigabyte είναι 2 υψωμένο στη δύναμη 30 bytes. Ο
Πελάτης θα χρεώνεται για το μέσο αριθμό Gigabytes που χρησιμοποιούνται ή παραμετροποιούνται
κάθε μήνα στην Υπηρεσία Cloud κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης, στρογγυλοποιημένο
στο επόμενο Gigabyte.

β,

Χίλιες Κλήσεις API (Thousand API Calls) – Κλήση API είναι η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας
Cloud μέσω μιας διεπαφής προγραμματισμού. Ο Πελάτης θα χρεώνεται για τον αριθμό Κλήσεων
API, στρογγυλοποιημένο στην επόμενα Χιλιάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης.

Τα Gigabytes ανά Μήνα και οι Χίλιες Κλήσεις API δεν αποτελούν εναλλακτικά μέσα για την απόκτηση
δικαιωμάτων χρήσης της Υπηρεσίες Cloud. Ο Πελάτης θα χρεώνεται για το μέσο αριθμό Gigabytes που
χρησιμοποιούνται ή παραμετροποιούνται κάθε μήνα στην Υπηρεσία Cloud κατά τη διάρκεια της περιόδου
τιμολόγησης, στρογγυλοποιημένο στο επόμενο Gigabyte, καθώς και για τον αριθμό Κλήσεων API,
στρογγυλοποιημένο στην επόμενη χιλιάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου τιμολόγησης.

3.

Πλαίσιο Αρχών Safe Harbor
Η Υπηρεσία Cloud δεν συμμορφώνεται με τα Πλαίσια Αρχών Safe Harbor ("Ασφαλής Λιμένας") ΗΠΑ-ΕΕ
και ΗΠΑ-Ελβετίας.

Σημαντικό: Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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